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2012.03.26.| HÍREK 

Felhíhjuk a figyelmet a Fizikus Doktoranduszok 2012. június 15-17 között rendezendő első Országos 

Konferenciájára, melyet az Eötvös Loránd Fizikai Társulat szervez a Magyar Tudományos Akadémia 

közreműködésével.

Kedves fizikus doktorandusz!

 

Tudod-e, mivel foglalkozik a szomszéd tanszéken dolgozó doktorandusz kollégád, hajdani évfolyamtársad, vajon

a fizika mely ágát műveli, milyen kérdéseken töri a fejét, milyen eredményei vannak, hol publikálta ezeket? Mire

használja a  doktoranduszoknak  alanyi  jogon  járó  állami  támogatást?  Konferenciákra,  nyári  iskolákra  jár,

számítógépet vagy másolópapírt vesz belőle magának vagy témavezetőjének? Talán nem is tud róla? (Miért, te

tudsz róla?) És a szomszéd egyetemen, az ország másik városában, esetleg külföldön dolgozó kollégáid? Milyen

tudományos  kérdések  izgatják  őket?  És  milyen  tudományon  túliak?  Vajon  a  tanulmányi,  adminisztrációs,

megélhetési,  elhelyezkedési,  a  további,  posztdoktori  munkával  kapcsolatos  gondok  mindenhol  egyformák?

Esetleg  máshol,  másik  egyetemen,  másik  doktori  iskolában  már  találtak  ezek  némelyikére  olyan  frappáns

megoldást, ami neked is jól jönne – ha tudnál róla? 

 

Jó  lenne,  ha  az  ország  különböző  egyetemeire,  doktori  iskoláiba  járó  fizikus  doktoranduszok  időnként

összejönnének, és közösen megbeszélnék a szakmai és szakmán túli érdeklődésüket foglalkoztató kérdéseket.

Akár egy sör mellett, vagy holdfényes nyári estén a tó partján heverészve... Erre kínál nektek lehetőséget az idén

először, kísérleti jelleggel megrendezendő 

 

 

 

azaz az Eötvös Loránd Fizikai Társulat által szervezett

Fizikus Doktoranduszok Országos Találkozója

• A konferencián előadást tarthatsz te is, 15-20 percben bemutatva szakmai munkádat. Ezzel egyben 

gyakorlatot szerezhetsz későbbi nemzetközi konferencia-előadásaidhoz is.

https://fizika.elte.hu/hu/index.php?page=hirek_all
http://www.elft.hu/
https://fizika.elte.hu/hu/printable.php?page=hir&id=114


• Posztdoktorok osztják meg veletek tapasztalataikat doktori munkájukról és az azt követő 

elhelyezkedésről.
• Neves meghívott előadók tartanak előadásokat a fizika egyes gyorsan fejlődő területeiről.

• Sok fizikust foglalkoztató magyar cégek képviselői mutatják be szakmai munkájukat és a számotokra 

ajánlott lehetőségeket.
• A szünetekben és esténként kötetlen beszélgetések szakmai és szakmán túli kérdésekről.

• Mindez kellemes Balaton-parti környezetben.

 

Győzd meg témavezetődet, hogy részvételed e konferencián nemcsak neked, hanem neki is érdeke!

Előzetes információk:

A konferencia honlapja: doffi.elte.hu

Tervezett időpont: 2012. június 15-17 (péntektől vasárnapig)

Tervezett helyszín: Faházas tábor, valahol a Balaton partján

Tervezet részvételi díj: max. 30 ezer Ft, ami lehet kevesebb is a szponzorok adakozó kedvétől függően.

 

Határidők:

• jelentkezés a fenti weblapon (résztvevő neve, előadás címe, stb.): április 30.

• előadás kivonatának benyújtása: május 31.

• fizetési határidő: május 31.
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